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ARTlGO ORlGINAL I OR/Gll\'ALAR'J1CLE

Contribuições da reoria de Norberr Elias para a compreensáo de

aspecros relarivos à aderência à prárica de arividade física em programas

de assisrência ao indivíduo com hiperrensáo arrerial sisrêmica

Contributions 01the Norbert Elim' theory fir comprehending the mpects re/ated to the
adherenee into ph)'sical aetivity pmetiees' in assistanee programs to subjeets with systemie

arterial hypertension

Derivan Brito da Silva I

DoT:llice unge de Souza 1
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RESUMO A aderincia à prática drl atividadefisica tem sido lema de confiantes

dúcussões. O preseme artigo vúa apresemar algumas contribuições da Teoria

de Norbert Elias para a compreensão da aderência (ou jàlta de aderência) de

indivíduos com hipertensão arterial sistémicfl à prtitica de atividdde fisica. O

textO apresema uma releitura de publicações que disculem atividadefisica esaúde

e IJiperleruão arlerial sislémica, buscantÚJ articulações com a Teoria de Norbert

Elias. A principal conclusão do trabalho é quea aderência à prática da atilJidade

fisica delle ser entendida como um 'habitus' social construído historicamente e

socialmente, onde se entrelaçam dimensões individuais e eoletiuas.

PAlAVRAS~CHAVE: Atividade MotoTa; Hipertensão; Norberl Elias.

ABSTRACT 1lJe physical activity praetice adlJereuee lJas bem a f'1Jeme of

current debate. 71Jis article aims ai prt:St!nting some contribttt'iollS off'1Je Norbert

Elias' lheory for comprelJmding rlJe adlJerenee (or !deR of ir) ofsubjecrs with

systemic arlerial hypertmsion lO physical act'ivity pract'ice. lhe lexl presellfJ a

new reading ofarlicles rlJat discuss plJysical actillity and lJealtb. and systemic

arteriallJypertension. trying lO establisIJ articulations witlJ riu Norbert Elias'

1lJeory. 71Je f!/ain CO"c!ttSloll of tIJis paper is tIJat tJJ~ adIJermCl! to p/Jysical

acti/lity pracria sIJou/d be understood as a social 'IJabit; wbicIJ was IJistorically

and sodally builr, and wbm: individual and col/ectiue dimensions intertwine.

KEYWORDS: Motor Activity; Hypertension,- Norbert Elias.
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INTRODUÇÁO

A aderência às estr:negias de intervenção em saú~

de pam prevenção e controle da Hipertens:io Anerial

SistêmiCl (HAS) se constirui em um tema em perma~

neme debate entre profissionais, gestores, usuários de

serviços de saúde e pesquisadores. Um dos gmndes de.

safios dos gestores e profissionais da área da saúde t

a gammia da participação ativa do indivíduo em seu

t1.1tamcnto (BORGES; CAE1JI.NO, 2005; CASTRO; ROLl~l;

MAURícIO, 2005; CURITIBA, 2004; PÉREZ; MAGNA;

VIANA, 2003; SILVA et ai., 2006). A baixa aderência

às estmtegias de intervenç:io em saúde por indivíduos

com HAS é um dos fatores que aumentam a gmvidade

do qU:ldro hipertensivo, sobrecarregando e oncr:mdo

os serviços de saúde.

Há que se nomr que, qU:lndo nos referimos a

aderência n:io entendemos est:l como um sinônimo

ou equivalente à ades:io. Ades:io está relacionada ao

:HO de se :lderir a algo, começ:tr :l re:lliz:lr, sem neces~

sariamente permanecer ou manler~se engajado. Já a

aderência precisa ser compreendida como a pennanên~

cia do indivíduo em um:l prática, ou seja, n:io basta o

indivíduo começar a re:llizar uma aç:io estr:uegica que

lhe foi orientad1., ele precisa d:.!r continuid:lde a esr:.!

aç:io incorporando-a em seu dia a dia. Aqui, aderên~

cia à prática de atividade física significa a perman~ncia

nest:l prática a longo prazo (GONÇALVES; CAMPANE,

2005; NAHAS, 2006).

Ê importante salientar que, apesar da compro~

vação científica e ampla divulgação dos efeitos benéfi~

cos da atividade fIsica à saúde, bem como do interesse

por pane de muitos no sentido de iniciarem a prática

regular de atividade 6sica, a aderência à prática (per~

man~ncia) não é comum, pois, como afirma Dishman

(2001), aproximad1.mente 50% das pesso:.!s que ini~
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ciam (adesão) pr.Íticls de atividade fTsica desistem nos

pnmelros meses.

A falta de aderência à prática de atividade flsica

pode levar ao sedemarismo. Este é coruidemdo um dos

(1.tores de risco p:lra várias doenças crônios como, por

exemplo, a HA'i, que, por apresentar uma alta prevalên~

cia e deslacar-se como significativo fat'Or de risco cardio

vascular, é oonsidemda como um sério problema de saú

de em vários países do mundo (AMADO; ARRUDA, 2004;

MARIN NETO; MACIEL, 2005; MONTEJRO; SOBRAL

FILHO. 2004;). EstimHe que no Br:tsiI35% d:l popub~

ção acima de 40 anos possui HA'i (BRASIL, 2010).

A l-üpertens:io Arterial SistêmiCl (tIAS) é uma

doença crônico~degenemcivaque exige do indivíduo

acometido mudanças de comportamento. Neste sen~

tido. o controle da HAS

tem-se tornado um desafio para osprofis-úollaiJ

da d1'f!a da saúde, visto qUI: seu tratamento

exige a participação ati/lfl do hipertenso, no

semido de modificar algum hdbitos de vida

prejudiciais à saúde e tlliimilar outros que

beneficiem ma condirão de Jluúle. (CASTRO;

ROLIM; MAURicIO, 2005, p. 185).

Dcvido ~ alta prevalência da HAS no Brasil, o

Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de

Atenção ~ Hipenens:io Arterial. Este programa envolve

um conjunto de ações de promoção de saúde, preven

ção, diagnóstico e tratamento dos agravos da HAS. O

objetivo deste progmma é o de melhomr a qualid1de

de vida dos indivíduos com HAS, pam tantO, busca,

por meio de esu-ategias em saúde, reduzir o número

de internações, a procura por serviços de prontO

atendimento, a mortalidade cardiovascular e os gaStoS

com tmtamenros de complicações e com aposentado

rias precoces (BRASIL. 2010) .



.~llV"". D.lL SOUZA. D.L • Conll'....'Ç....'" da ........i. doo NoJt.on [I.., I""'" "nn'j'",cn<;lt> doo ",pc"",' ",I."vo, ~ .Jcrtnci. ~ I'ri"c. de o""idade l't"'a. cm 707
I'rogr.illlO' doo o,.."tnci..... inJi"J"" cnm h'l'cr...n<;lt> o"..m.l " .....mie.

Entre Outros aspectos, o programa supracitado

apoma para a necessidade de se articular as estr.l.tégias

em saúde (medicamentosas e não medicamentosas)

no tr:uamento da HAS. Estas estratégias se consti

ruem em formas de tratamento que visam processos de

mudança de comportamento em relaç:í.o aos cuidados

com a saúde, demandando a modificação de hábil'OS

de vida prejudiciais à saúde e a assimilação de outrOS

que trag:Im benefkios ao indivíduo.

Algumas das modificações comportamentais ne

cessárias para o tratamento da HAS s:io: diminuição da

ingestão diária de sódio (sal); moderação do consumo

de álcool; dieta rica em frutas, fibras, vegetais e alimen

toS com baixo teor de gorduf:l total e S:UUf:ld1; redução

do peso corporal em ClSOS de sobrepeso e obesidade;

e a prátiCl regular de atividade fIsica (BRASIL. 2002;

CASTRO; ROLlM; MAURÍCIO, 2005; CuRITIBA, 2004;

MARIN NETO; MACIEL, 2005; STUfuI>lER I!t ai., 2006).

Entre as esuatégias não medicamentosas destaca

se a pcitiCl regular de atividade flsiCl. Segundo Howley

(200 I, traduç:í.o nossa), atividade flsiCl é qualquer mo

vimento corpoL.l1 produzido pela contração da mus

culatuL.l esquelética que 'substancialmente' aumenta

o gastO energético. Conforme aponta Pilanga (2002),

exemplos de atividades que podem ser consideradas

'flsicas' S:1O: atividades de deslocamento, d1nças, espor

tes, lUlas, exercícios fisicos e atividades laboL.lis.

Podem-se encontrar hoje vários estudos na lite

ratura que esclarecem os principais mecanismos pelos

quais a prática regular da atividade flsica pode pro

teger o indivíduo de doenças. Alguns exemplos dos

efeitos positivos da atividade fisic:l estão relacioll:ldos

COnt :l melhoria d:l composição corporal (SENA I!t ai.,
2008), o controle da pressão arterial (Mm-10M EN,

2006; MONTEIRO; SOBRAL FILHO, 2004; WAGMACKER;

PITANGA, 2007) e na qu.1lidade de vida rel:tcionad1. à

saúde no que diz respeito à função fIsica, saúde flsiCl,

percepção de dor corporal, saúde geral, vitalidade,

função social, saúde emocional e saúde mental (MOTA

et aI., 2006).

Podem-se também encontrar estudos epidemio

lógicos que investigam os níveis de atividade fisica

da populaç:í.o e fatores de ade~o e aderência a esta

pcitica. No elllalllO, são poucos os estudos que fazem

uma análise sobre como os comportamentos dos in

divíduos e da sociedade interferem na prática da ati

vidade flsica. Tendo em vistO a carência de trabalho

neste campo, buscamos na Teoria de Norben Elias em

torno do J'rocesso Civilizador alguns elementos que

possam levar um maior entendimento sobre os deter

minantes das pcitic:ls de :ltividade física. Segundo este

autor. os fenômenos que envolvem o indivíduo e a so

ciedade devem ser compreendidos a partir de uma teia

de imerdependências, em que é fundamental o en~

trelaçamento das diferentes disciplinas - a história, a

biologia, a psicologia e a sociologia, enrre omras - que

estudam o indivíduo e a sociedade. Destarte, o pre~

sente artib'O busca apresenrar algumas contribuições

da Teoria de Norben Elias para a compreensão da prá~

rica regular da a[Ívidade flsica em relação às mudanças

ocorridas ao longo do tempo, bem como à aderência

de indivíduos com HAS a mi prática. em programas

de :tssisténci:l oferecidos em serviços de saúde.

A TEORIA DE NORBERT ELIAS

Elias ao 10nb'O de SU.1S obras busCl evidenciar o

processo de evolução humana em sociedade enquan

tO "uma mudança na conduta e sentimentos humanos

rumo a uma direção muito específica" (ELIAS, 1993,

1'.193). Neste semido, este autor oferece e1ementos

chave para a compreens:io de como ocorrem as mu-
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d:mÇ3s no comportamento humano em sociedade, o

que ele chama de 'processo civilizador'.

Para o autor, não há nada na história que lll

dique que o processo civilizador tenha ocorrido de

forma 'l.Iciol1.1Iiz.1da', ou seja, "através de qualquer

educação intencional de pessoas isoladas ou de gru~

pos [...]" (ELIAS, 1993, p.193). Para ele, este processo

ocorreu sem planejamento, mas obedecendo a um tipo

específico de ordem. Neste processo evidenciam-se

mudanças

na maneIra como a sodedade é compreen~

dida, e ati na maneira como as diferentes

pruom que jormltm ruas sociedades enten

dem II si mesmas: em sumll, a Itutoimagem e

a composição social- aquilo a que cbamo de

'habitus'- dos individuos. (ELIAS, 1994, p.9,

grifo do amor).

Para Elias (1993), o habitus resulta de um pro

cesso onde ocorrem os seguintes fenômenos: o con~

lrole social imposlo ao indivíduo pelas estruturas so~

ciais (família, grupos aos quais penence, instituições

e organizações sociais) é internalizado e exrernalizado,

resultando em um autocontrole; as atividades huma~

n:lS passam por um processo de controle soci:ll e de

alllocontrole que, quando consideradas animalescas,

são consideradas vergonhosas e extimas da vida social;

o autocontrole regula toda a vida instintiva e afetiva,

tornando~a progressivamente mais estável, uniforme e

generalizada.

Em SU:l obra 'A Sociedade dos Indivíduos', o au~

tor apoma para a necessidade de se considerar a imer~

dependência dos conceitos de 'indivíduo' e 'sociedade'

denuo de um determinado COntexto de tempo e lugar,

devido às particularidades que estes :lssumem dentro

do mesmo. Para ele, no processo de desenvolvimen~
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tO humano, o indivíduo vai progressivamente incor~

porando comportamentos do grupo ao qual pertence.

Estes comportamentos são inicialmente passados por

seus pais (inrancia). e à medida que aumenta a sua

teia de relações sociais, ele vai incorporando novos

comportamentos. Assim. as formas de agir e pens:lr

do indivíduo (comportamentos) são aUlomatizadas e

passam a se constituir enl habitus. Portanto, o babi

tus é a forma como o indivíduo se compona dentro

de sua teia de interdependências. Para o autor, a for~

mação do babituJ ocorrc a partir do entrelaçamcnto

entre duas dimensões do indivíduo: a 'identidade~eu'

e a 'identidade-nós' (EuAs, 1994).

Segundo Elias (1994). a identidade eu~nós

conslitui~seem pane integrante do babitus social de

unta pessoa e, como t:li, está :lbert:l à individualiza~

ção. Assim, o babitus social refere-se à identidade do

indivíduo, enquanto um ser social e individual, ou

seja, é a expressão da existência de uma pessoa como

ser individual que é indissociável de sua existência

soei:ll (eu~nós). Isto pode ser visto. por exemplo, no

registro de nascimento (fiüação à família e ao Estado)

em que a pessoa no nome carrega o 'eu' (prenome

- individualiZ:lnte) e o 'nós' (sobrenome da fàmília).

Ocsm forma. a identidade humana é construída pro

cessualmentc - historicamente e socialmente.

O autor chama a atenç;'io para o falo de que o

'processo civilizador' não partiu de urna idéia cemral

planejada há séculos por pessoas isoladas e que pos

teriormente seria implantada em gerações futuras. No

enramo, embora este processo não tenha sido inten~

cionalrnente planejado, ele se deu de forma relativa~

mente ordenada. Ele explica.:

Pldnos e açôeJ, impulsos emocionais e mcionais

de PeJSoaJ isolddaJ constantemenfe $e entrt:ld~

(am de modo amistOJo ou bOJtil. 'Esse tecido



.~ll\'''''. D.lL SOUZA. D.L • Conll'....'Ç....'" da ........i. doo NoJt.on [I.., I""'" "nn'j'",cn<;lt> doo ",pc"",' ",I."vo, ~ .Jcrtnci. ~ I'ri"c. de o",-idade l't"'a. cm 709
I'rogr.illlO' doo o,.."tnci..... inJi"J"" cnm h'l'cr...n<;lt> o"..m.l " .....mie.

básico, resultado de muitos planos e ações iso~

Illdos, pode dar origem a mudanças e mode

los que nenhuma pruoa isoÚ1da planejou ou

criou. Dessa interdependência das pruom

surge uma ordem sui generis, irresistível e mais

fOrte do que a vontade e a razão das pessoas

isoladas que a compõem.' É essa ordem de

impukos e anelos humanos, essa ordem social,

que dererminll o curso da história, e que sub

jaz ao procruo civilizador. (EuAs. 1993, p.

194, grifo do autor).

Pam Elias (I 993), o 'processo civilizador' é marca

do por mudanças específicas na forma como as pessoas

se unem entre si e simulraneamente modelam a sua

personalidade de um 'modo civilizador'. Portamo, para

se compreender este fenômeno - o processo civiliz.a.dor

- faz-se necessário analisar as mudanças ocorridas na so

ciedade ocidental em relação aos efeitos da organização

da sociedade sob a forma de 'Estado' e a monopolização

e centr::llização de impostos, bem como o uso da força

física sobre os costumes e a moml dos indivíduos.

Do perlodo mais rntlOto da história do Oci

dente mi nossos dias, as funções sociais, sob

pressdo da compehçdo, tomaram-se cada vez

mais diftrenciadas. Quanto mais diftrencia

das ellU se tomamm, mais crescia o número de

funções e, assim, de pruOlU das quais o indi

/llduo constantemente dependia em todas suas

ações, desde as simples e comuns ati as comple

xas e mms. À medida que mais pessoas sintoni

Uivam sua conduta com as de outras, a teia de

ações teria que se organizar de fOrma sempre

mais rigorosa eprt!cisa, a fim de que cada açdo

individual desempenhasse uma funçdo social

O indivlduo era compelido a regular a con-

duta de maneim mais diferenciada, uniflrme

eestdvel. (EuAs, 1993, p.l96).

Para o autor. a relação entre estruturas sociais e

indivíduo ê caracterizad3 por uma tei3 de interdepen~

dénci3s, onde a autonomia do indivíduo em relação a

Outras pessoas é variável, podendo apresemar um gmu

maior ou menot, todavia nunca absoluto. Dumnte

todo o processo de desenvolvimento humano, esta

autonomia tem sido fundamentalmente orientada e

dependente de outras pessoas. As interdcpcndénci3s

exislentes entre as estrutums sociais e os indivíduos

formam o que Elias denomina de 'figuraçáo' ou 'con

figuração', o que rcsul[a no desaparccimclHo da visão

tradicional do homem que o considera enquanto um

ser fragmentado e isolado em SuaS dimensões bioló~

gica, psicológica e sociológica.

Assim, ao pensar nas mudanças ocorridas na

prática da atividade física a partir da obra de Norbert

Elias - O Processo Civilizador - é possível afirmar

que, par3 melhor se compreender estas mudanças,

f3z-se necessário uma investigação aprofundada a res

peiro de como a partir das tmosformaçóes na perso

nalidade do ser individual (psicogênese) foram produ

zidas [ransformaçõcs na estrutura social (sociogênese)

em relação ii prática da atividade flsica e vice~versa.

A seguir apresent3remos alguns 3ch3dos da lhemlura

que podem auxiliar 113 compreensjo das mudanças na

prática da arividade flSica ao longo do [empoo

o PROCESSO CMLlZADOR EA PRÁTICA DA

ATlVIDADE FíSICA

Na história da humanid:tde houve grandes

mudanças nos hábitos de práticas físicas. Diferentes

.<;"úJ, , .. DriMu, Rjn doo JlIlWn. ". 3~. n. 117. j' 7~-71 f\. nuu&•. 10 II)
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aurores possuem djferentes abordagens em relaÇ10 a

esse tema. Pitanga (2002), por exemplo, enfatiza que

inicialmente as pciticas flsicas estavam mais ligadas

a questões de sobrevivência, depois a fins bélicos e,

posteriormente, a fins pedagógicos. Assim, este autor

afirma qlle

durante o perlodo que se conllencionou pré

histórico o homem dependia de sua fl'Ta fi

úca, velocidade e rt!sistincia pdra sobreviver.

Suas constantes migrações em busca dd mora

did fitzia {sic} com que realizasse longas ca

minhadas ao longo das quais lutava, co"ia e

saltalia, ou seja em um ser extremamente atit'O

fiJicanlente{ ..}. Mais tarde, na antiga Gricia,

a atividode fisica era desenvolvida na forma

degindstica qlte significava "arte do corpo mt".

Estas aávidades eram desenvolvidas com fiw

bélicos (treinamento pam gue"a), ou para

treinamento de gladiadores. A aávidade fisi

ca dcolar na fOrma de jogos, danças e ginds

tica surge na Europa no início do século XIX

(PITANGA, 2002, p. 50).

De acordo com Salles-Costa et aI. (2003) a con

cepÇ10 que temos hoje da pr.í.tica de atividades flsicas

possui relação com as modificações qlle ocorreram nos

processos civilizatórios. Com base em autores como

Messner, Dei Priore, Veniruky, Lima e Malysse, os au

[Ores discorrem sobre mudanças ocorridas na pcitica

da atividade flsica enfatizando questóes de gênero:

Entre as mulberes, as práticas esportivas surgi

ram 1/0 filiaI do século XIX 1/a E/tropa, pri1/ci

palmenteas caminbadas, a prdáca de bicicleta

e do ténis. [ ..} este comportamento era visto

como 'uma novidade imoral, uma degeneres-
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cincia e até mesmo pecado: Nesta época, con

testam-se tudo quepudesse desviar o seXJJ!emi~

nino do papel de mdededicada exclusivamente

ao lar. Os exercíciosfisicos prescritos pelos mé

dicos para as mulheres tinbam como princípio

básico a manutenção da saúde e prevençáo de

doenças, particularmente volrados para a saú~

de reprodutiva, mas também para o embeleza

mento do corpofeminino [ ..l, difircntedo qUI:

em proposto pam os bomens. Para o bomem, a

prática de ext:rdciosfisicos era vista como uma

importante flntl: de experibtcia da validação

da masculinidade {...l, e a ser percehida como

uma barreira contm a!eminilizaçáo. É claro

que os homt:n.í também bUícavam, por meio

do prática de exercícios, o embelezamento de

seu corpo, com o aumento de delineamento de

seus músculos; contudo, estes sempre estiveram

associados ir idéia de fOrça e domínio do corpo

masculino [ ..}. [ ..}, o determinismo biológi

co, baseado nas diferenças biológicas entre bo

mens e mulberes, era o suporte utilizado pelos

profissionais da área méd;ca pam justificar as

desigualdades das práticas de exercícios fisicos,

o que revela que a prática de ari/lidaddfisicas

não era neutra, mas sim rt!vdtida de t'alores e

significados diferemes entre géneros. (SALLES

COSTA et aI., 2003, p. 326).

Independememente do enfoque d:ldo pelos au

rores, pode-se observar que houve, :ttr:tves dos tem

pos. grandes mudanças nas formas de pciticas de ati~

vidade íTsica. Mas o que ocasionou tais mudanças?

Utilizando-nos dos escritos de Norben Elias, poderí

amos afirmar que as mesmas se deram como resulca

do de tr:tnsformaçóes tanto ao nível da personalidade

dos indivíduos quanto no nível das estrutur:ts sociais.
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Est:ts transformações se deram de forma ilHerdepen~

dente, a partir de padrões de contextos históricos,

geográficos e sociais onde ocorreram. Também utili

zando~nos dos escritOs de Norben Elias. JXlderíamos

afirmar que tanto o controle social quanto o auto~

controle são elementos detcrmin:mtes nas mudanças

da prática da atividade fTsica, dando~lhe dimensões e

significados diferenciados dentro de uma determinada

teia de interdependências.

Ao pensarmos sobre a realidade brasileira, po~

demos citar como exemplo as ações estratégicas que

[oram desenvolvidas com o intuito de se promover a

prática regular de atividade fTsica no cenário nacional

a partir da década de 80. que culminaram com trans~

formações tantO no nível da personalidade dos indiví~

duas quanto no nível d1S estruturas sociais. Em 1986.

os Ministérios da Saúde e da Educação e do Despono

criaram o 'Programa Nacional de Educação e Saúde

através do Exerdcio Hsico e Esporte'. Em 1996, o

Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física

de S:io C1etano do Sul (CEUFISCS), atendendo a uma

solkiração da Secretaria de Saúde do Estado de São

Paulo, lançou o 'Programa Agita São Paulo', o qual

em 2001 foi adotado pelo Ministério da Saúde com o

nome 'Agita Brasil- Programa Nacional de Promoção

da Atividade Física'. Estes programas, em linhas gerais,

visavam ~ divulg<lção dos beneficios da atividade fisica

~ saúde, no intuito de incemivar os indivíduos para a

prática regular de atividade fTsica como faror de pro

teção 11 saúde e prevenção de doenças (BRAStL, 2002;

FERREIRA; NAJAR, 2005; MATSUDO ef aI., 2003; SÃo

PAULO, 2002).

Em 2006, com intuito de ampliar e qualificar as

açõcs de promoção da saúde nos serviços e na gestão

do Sistema Único de Saúde (SUS). o Ministério da

Saúde publicou a Política Nacional de Promoção da

Saúde, com foco no PactO em Defesa da Vida (um dos

eixos da Agcnda dc Compromisso pela Saúde, defini~

do em setembro de 2005). Nesta política, a atividade

fIsica aparece como uma das estratégias para promo

ção. informação e educação em saúde e é considerada

como uma <ias macroprioridades deste pacto (I:\RASIL,

2006).

Há que se notar que, apesar da criação destes

programas e políticas, o acesso a espaços para prática

de atividade flSica ainda se constitui um privilégio para

poucos. Existe uma escassez de ofertas de práticas de

;ltivid1des fisiCls sistematizad1s na esfera pública. E o

indivíduo ainda é responsabilizado por se engajar, ou

não, neste tipo de prática. Aqueles que não se enga

jam são 'culpabilizados'. principalmente quando pos~

suem um diagnóstico de doença crónica ou se fazem

parte de algum 'grupo de risco' a doenças. Eles s50.

muitas veles, repreendidos por amigos, familiares el

ou profissionais de scrviços de saúdc por náo se en

gajarem em prática regular de atividade fIsica, como

se :J. culpa pelo não engajamento fosse apenas deles

(BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO; PALMA, 2006; CASTlEL;

VASCONCELLOS-SILVA. 2006; FRAGA, 2006).

Assim, a discuss:io sobre os conceitos de 'indiví

duo' e 'sociedade' propOSta por Norben Elias é funda

mental para a compreensão <ias mudanças nas práticas

de :nividadc fIsic3. Neste sentido, :a 'idcntidade~ell' e

a 'idcntidade-nós' influcnciam a prática da arividadc

fIsica enquanto um lJabirus social, pois esta é cons~

truída historicamente e socialmente por indivíduos

dentro de suas 'figuraçócs'. Ou seja, cm detcrminada

'figuração' a prática da atividadc física possui um sig~

nificado c um objclivo quc são detcrminados social~

mente. Corno exemplos deste fenômeno, Dunning

e Maguire (997) citam as mudanças da prática de

caça, de corridas de cavalo. de boxe e de críquete, no

século XVlIl e a ginástica, os manuais de medicina

(que apontavam para os benefIcios fIsicos e morais dos
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exercícios), o processo de regulamentação do :ltletis~

mo e alpinismo, bem como o surgimento de jogos de

bola, como o tênis e o futebol, entre ouuos, no século

XJX. Atualmente, podemos citar como exemplo deste

fenômeno, entre outros, as caminhadas e exercícios

fIsicos que são prescritas em progr:llllaS de promoção

ii saúde e prevenç:.ío e tratamenm de doenças, como,

por exemplo, o Progt"3ma de Assistência a Indivíduos

com Hipertensão Anerial Sistêmica.

No caso do Programa de Assistência a indivíduos

com HAS, percebemos que a prática da ativida de fIsica

está relacionada diretamente com o controle da pres~

são arterial, ou melhor, com um comrole social que os

serviços de saúde. familiares e comunidade exercem so~

bre aqueles diagnostiCldos comHAS. &:pera~se que o

indivíduo com HAS incorpore o babifUJ social da pd~

dca regular da advidade fIsiCl. visto que ele penence

a uma configuração que poderíamos denominar 'Pro

grama de HipeTtensos' onde indivíduos. profissionais,

familiares, gestores e comunidade em geral imeT:l.gem

entre si e moldam~se reciprocamente para o enfrenta~

mento da HAS. Nesta configuração, o indivíduo com

HAS passa por um processo onde existe um controle

social imposto por estfUmT:l.S sociais internalizadas e

externalizadas, o que resulta em um autocontrole. Este

autocontrole regula tOd1 a vid1 instintiva e afeliva do

indivíduo. tornando~:l progressivamellle mais eslável,

uniforme e generalizada (ELIAS, 1993). Ou seja, se al~

guém tem HAS, ele ou ela deve realizar :l prátic:l da

atividade física regularmente. Logo fica a questão de

como permanecer em tal prática, vistO que a mesma

envolve dimensõcs da 'idenJidade-eu' (indivíduo) e da

'identidade~n6s' (sociedade) que ainda aparecem nos

discursos e práticas de form:l dicotômicas. Não basta

imput:lr apenas :lO indivíduo a responsabilid:lde pela

aderência ii protica regular da atividade flsica. A com~

preensão destas dimensões dentro de uma configura~
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ção, no que diz respeito?l :lderência à prática regular d.1

atividade flSica por indivíduos com tIAS, pode auxiliar

no enfrentamento deste problema social.

A PRÁTICA REGULAR DA ATlVIDADE

FÍSICA EM PROGRAMAS DE HIl'ERTENsAo

ARTERIAL SISTÊMICA

o conceito de 'configuração' - teia de relações

de indivíduos illlerdependentes que se encontram li

gados entre si a vários níveis e de diversas maneiras - é

útil para compreender as barreiras e/ou facilitadores

para a aderência ii pdtica da arividade física em pro~

gramas de assistência a indivíduos com Hipertensão

Ar[erial Sislêmica (HAS). É possível identificar na

collfiguraçáo de programas de assistência a indivíduos

com l-LAS a seguinte esuutura mínima: os indivíduos

com HAS, o sistema de saúde - profissionais de saúde

-, as famílias dos indivíduos com HAS e :J. comuni~

dade onde vivem os indivíduos com HAS. Nesta con~

figuração, todos os envolvidos mantêm uma relação

de interdependência em vários níveis e de diversas

maneiras. como, por exemplo, o profissional de saú~

de. na funçáo da prescriçjo, oriemação e acompanha~

mento; o 'pacieme' - indivíduo com HAS -, na fun~

ção da pr:ítica propriameme dita; a família, n:l função

de incentivo; a comunidade (moradores e estruturas

sociais), na função de aprovação social/controle social

~ 'identidade~n6s·.

A interdependência se caracteriza na medida em

que se cria uma dependência mútua dos envolvidos em

relaç:.ío ii prática da advidade fIsiCl. As relações de in

terdependência que caracterizam esta configuração po

dem se constiruir como barreiros ou como f.1cilitadores

paro a prática regular da atividade flsica, na medida
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em que esta prátiCl envolve questóes ligad1s à forma

de relacionamento estabelecida entre o profissional de

saúde e o indivíduo com HAS; o indivíduo com ]-lA.o;;

e sua família~ entre indivíduos com HAS, profissionais

de saude e demais moradores e estrutUt<lS sociais; e a

forma como é vista a pr.írica da atividade fisica pela

comunidade como um LOdo. Vejamos um exemplo de

como alguns dos elememos desta configuraçáo podem

interferir como facilitadores ou como barreit<ls para a

prátiCo1 de atividade físiCl. Determinada comunidade

possui grupos de cllnillhad:l organizados e acompa~

nhados por profissionais do serviço de saúde (Posto

de Saude/Unidade BásiCl de Saude). Esta esuatégia

- grupo de caminhada - pode configurar-se como faci~

litadora para aderência a tal pr.ítiCl àqueles indivíduos

que no período em que é ofertad1. tal pr.ítica, no ClSO,

no horário de trabalho dos profissionais do serviço de

saúde, estiverem disponíveis. Por ourro lado pode se

configurar em b:lfreiras para aqueles que náo estão dis

poníveis devido a diversos fatores, como, por exemplo.

:l.queles citados por Nunomura (1998) que inclui o ho~

rário de rnbalho, obrigações familiares (ex. cuidar de

ourros e afazeres domésticos) e compromissos com ou

rros cuidados com a saude (ex. consultas especializadas

ou acompanhamento terapêutico sistemático).

A forma como se organiza um grupo de Clmi~

nhadas para indivíduos com HAS e sua respectiva

distribuição de funçóes (quem coordena as alividades,

quem as prescreve, quem panicipalrealiza as advida

des) pode facilitar a adesão e aderência à pr.ítica regu~

l:lf da atividade física p:lfa uns e dificultar p:lfa ourros,

dependendo de como a pr.ítiCl da Clminhada ocorre.

logo, a pcitica da Clminhada de forma supervisio~

nada gera um controle social que por vezes espera do

indivíduo um autocontrole que ele não é ClpaZ de ter.

devido às suas condiçóes concretas de vida e forma de

organiz.1ç10 dos serviços de saude.

Isto posto, percebemos qlle uma análise configu~

racional nos auxilia na compreensão de quem são os

agentes envolvidos com a oferta e a prática da ativida

de flsica e como os seus respeCtivos papéis e funçóes

podem interferir de forma negativa ou positiva nesta

prática. A partir de uma maior compreensão deste

fenômeno, pode-se amar no sentido de se odmiz.ar as

influências positivas e de se amenizar as interferências

nega.tivas para a panicipação e permanência dos indi~

víduos em pciticas de atividade física regular.

Consider:lOdo o que apresent:lmos até então

sobre a Teoria de Norben Elias, acreditamos que a

mesma pode contribuir no sentido de ampliar a com

preensão acerCl da adesão e a aderência às práticas de

atividade física em programas de assistência a indi~

víduos com HAS. Se considerarmos esta teoria, en~

tenderíamos que a pcitica da atividade flSica deve ser

investigada não apenas em relação aos seus efeitos à

saúde flSiCl do indivíduo e em relação a fatores indi

viduais que levam o indivíduo à aderência - ou não

- a esr:! atividade. O:l. mesma forma, ela tambCm n:io

deve ser investigada apenas a panir de questões cole~

tivas. Ela deveria ser investigada a partir do resultado

dos entrelaçamentos de questões que se referem ao

indivíduo e à sociedade onde ocorre esta prática.

A prevalência do enfoque biológico em pesqui~

sas que investigam a prática da atividade físiCl, em

detrimentO dos socioculturais, econômicos e políticos,

resulra numa relação Clusa-efeito enrre a arividade fi

siCl e a saúde. Esta relação de causalidade desdobra~se

em implicações para o campo do conhecimento e d1.

intervenção, visto que adota uma vis:io ft<lgtnemada,

reducionista da realid1de. Mesmo aceitando a existên~

cia dos benefícios fisiológicos advindos da prática de

atividade flsica, é mister que se atente para a susten

taç10 de uma política conservadora, num:! dimens:io

moral que esta perspectiva impóe. a de culpabilizar o
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indivíduo por seu :ldoecimemo, desconsider:mdo os

faLOres sistêmicos e muhidimensionais envolvidos no

processo S:lúde~doença (CASTlEL, 2003; FRAGA, 2006;

PALMA; EsTEVÃO; BAGRlCHEVSKY. 2003).

Vale reSS3ltar que a pr:hica regular de atividade

fIsiel isolad:l não é capn de prevenir e/ou resolver

[Odos os problemas de saúde dos indivíduos, pois a

condição de saúde é multidimensional e envolve não

somente fatores biológicos, como também queStões

tais como moradia, saneamento básico, condições e

hábitos de alimentação, scgur:mÇ:l, mb:llho (condi~

ções de empregabilidade, tipo e jornada de uabalho),

renda, tipo de transporte utilizado, atividades de la~

zer e acesso aos serviços de saúde (CARVALHO, 2001;

PALMA. 2001; PALMA et a/., 2006). Não se pretende

aqui negar os efeitos benéficos da atividade física à

saúde, mas é preciso ir além da norma moralizame da

aparência fIsica utópica do 'corpo sarado' e da 'geração

saúde', que estão em curso na sociedade contempo~

ràne:J. que, ancorada no paradigma positiviSta, impõe

a necessidade de se cxercitar continu:ld:lmente para

se obter saúde. Assim, deve~se ir além desta norma

moralizante e considerar fatores contcxtuais - a re:J.li~

dade concreta - que os indivíduos enfrentam em seu

cotidiano (BAGRJCHEVSKY; EsTEVÁO; PALMA. 2006;

CASTlEL; VASCONCELLOs-S1LVA, 2006).

CONCLUSÓE5

Epreciso compreender a prátiCl d:l ativid:lde fí~

siCl não apenas como uma estratégia não medicamen~

msa - onde um prescreve uma mudança de compona~

memo objetivando a prátiCl da atividade fIsica e OUtrO

executa. A prátiCl da atividade 6siCl deve ser emendi~

da como um babitus social construído historiClmente

.'iluiJ, "', lkIMu. Rin de1'''''''''' ~. 3~. n. 117. I' 7~·71!\. nud&•. lO II)

e socialmente :l partir de um processo dinâmico den~

tro de uma teia de interdependências. Ao prescrever a

atividade física. o profissional da saúde deve levar em

considemção a realidade concreta em que o indivíduo

vive, se o mesmo receberá (ou não) apoio de seu grupo

social, e se terá (Oll não) :lcesso a 10elis e equipamentos

para realizar a prátiCl. Com base em um diagnóstico

da realidade do indivíduo, este profissional deverá pro~

por ações que levem ao desenvolvimento de açóes e/ou

polí[iClS públicas que possam facilitar o engajamento

do indivíduo na prática prescrita.

A aderéncia à prátiCl da atividade físiCl se consti

tui em um problema que deve ser investigado a panir

do entrelaçamemo das ciências que se propõem a estu~

dar o ser humano: biológicas. psicológiCls e sociológi~

ClS. Conforme aponta Elias (J 993, 1994). precisamos

transcender visões reducioniStas e considerar o homem

tanto em suas dimensões individuais quanto coletivas,

lembrando sempre que ele pensa e age de acordo com

padrões de conduta estabelecidos pela teia de interde

pendência da qU:l1 é pane. onde ocorrem tr:lnsforma~

çóes feitas por ele próprio, de acordo com seu processo

de desenvolvimento individual e coletivo.

A utilização de análise configuracional proposta

por Noben Elias pode auxiliar na compreensão dos

problemas enfrentados por profissionais, gestores, usu~

ários, familiares e pela comunidade em geral em rela~

ção à aderência à prática regular da atividade flSiCl por

pane de indivíduos com l-lAS, bem como por parte

daqueles que não possuem 1-lAS. mas também bUSClm

a promoç:ío da saúde e a qualidade de vida.

OUlra contribuição que este tipo de análise pode

prover está relacionada à org:ll1ização da assistência em

programas voltados a indivíduos com HAS. Com este

tipo de análise pode.se vislumbrar modifielçócs de

estratégias já utilizadas. bem como a implementaç:io

de outras necessárias à diminuição das barreiras e po-
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tencialiZ<lç.1o dos fJcilitJdores já existentes p:il.l J prd~

rica regular da alividade fLSica.

Assim. torna-se possível se pensar num autocon

trole que surge de um controle social juStO. que res~

ponsJbiliza não apenJs o indivíduo por SUJS condições

de vidJ, nlJS r:unbem a sociedJde em que ele vive.

entendendo-se que J 'idemidade-eu' e a 'identidade

nós' se constituem em uma 'balança' que move a vida

social e o desenvolvimemo humano.
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